Protokół nr XXIII/2020
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 24.09.2020 r.
Obrady XXIII sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący
Rady Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Wójta Gminy Pana Kamila
Dziewierza, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Pawluczyka, Skarbnika Gminy Panią Ilonę
Starzyńską, Panią Radcę Sylwię Dąbrowską, Sołtysów oraz gości.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
15 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu), a więc Rada jest
władna podejmować decyzje.
Przewodniczący powitał nowego sołtysa sołectwa Jedlanka Pana Piotra Potrzebowskiego,
który został wybrany w wyborach uzupełniających. Życzył owocnej pracy na rzecz
sołectwa Jedlanka.
Przewodniczący poinformował zebranych o dodatkowym projekcie - uchwała nr 3, który
został dołączony do porządku obrad w dniu poprzednim. Miało to związek z wyborem
Pana Piotra Potrzebowskiego na sołtysa oraz zmianą załącznika dotyczącego poboru
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do odczytania porządku obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji:
A. XIX,
B. XX,
C. XXI,
D. XXII.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
6. Podjęcia uchwał:
A. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026 –
projekt nr1,
B. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 2,
C. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 3
7. Sprawy różne,
8. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad. 2. Przewodniczący przystąpił do głosowania jednak najpierw spytał zebranych na sali
czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Brak uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawiony projekt porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 15 głosami za porządek obrad został
przyjęty.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA),Waldemar
Dabiński (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA)Tomasz
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Plewiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad 3. Przyjęcie protokołów z czterech sesji. Przewodniczący spytał Radnych czy maja
jaieś uwagi do zamieszczonych protokołów. Pani Patrycja Bartula – Jakubowska miała
uwagi do protokołu XIX pkt 7d dotyczące błędnego zapisu głosowania. Do dyskusji
włączył się Pan Radny Zbigniew Dobosz, który razem z Panią Patrycją wymieniali się
spostrzeżeniami nt. protokołów. Pan Dariusz Lipiński miał uwagi do protokołu….. w
którym zabrakło odpowiedzi Wójta Gminy na zadane pytania. Pan Sekretarz przekazał
Radnym i gościom , że w najbliższym czasie zostanie zamontowane nowe nagłośnienie a
jeśli chodzi o protokoły to radni powinni zgłaszać takie uwagi wcześniej. Dyskusję
zamknięto. Uwagi zostały przyjęte i poprawiono protokoły.
Ad. 3A. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z
XIX sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 13 głosami za 2 wstrzymującymi
się protokół został przyjęty.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Zbigniew Dobosz (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa
Ofiara (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska
(WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad.3B. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z
XX sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 12 głosami za, 3 wstrzymującymi
się protokół został przyjęty.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Robert
Rędzia (ZA), Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Maciej Makulski (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad.3C Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z
XXI sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 13 głosami za, 2 wstrzymującymi
się protokół został przyjęty.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Marcin Drewnowski (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ),
Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad.3D. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z
XXII sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 14 głosami za, 1 wstrzymującym
się protokół został przyjęty.
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Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Marcin Drewnowski (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA).
Ad. 4. Przewodniczący poinformował, że od czerwcowej sesji do Biura Rady wpłynęło
kilka pism. Poinformował również sołtysów, że w lipcu i sierpniu odbyły się sesje
nadzwyczajne bez ich udziału.
- Wpłynął wniosek od Radnego Macieja Makulskiego dotyczący czyszczenia rowu na ul.
Piaskowej.
- Wpłynęło pismo od Pana Makulskiego dotyczące montażu na chodniku słupków przy
progach zwalniających na ul. Lipowej. Projekt został zrealizowany.
- podanie od Radnej Barbary Kołodziejskiej dotyczące montażu progów zwalniających na
ul. Relaksowej. Jest to ujęte w funduszu sołeckim.
- Odpowiedź z RIO dotyczące wyodrębnienia w ramach funduszu sołeckiego środków na
remont kościoła w Lisowie. Odpowiedź otrzymali Radny Dabiński i Radny Rędzia.
- pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące poprawek Radnych w Oświadczeniach
Majątkowych, a także pismo potwierdzające,
że poprawki zostały naniesione
prawidłowo.
Pismo do Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza odnośnie spotkania wiejskiego w
sołectwie Mokrosęk
- Pismo od mieszkańców Piaseczna o ujęcie w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych „
Budowa placu zabaw i zadaszenie altany”. Pismo zostało przekazane Wójtowi.
- Pismo z miejscowości Wsola dotyczące spotkania wiejskiego, które odbyło się na
początku września.
- Wniosek od Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Lidii Żurowskiej dotyczący
skierowania do Ministerstwa Oświaty pisma dotyczącego zwiększenia subwencji
oświatowej a także skierowanie do Ministerstwa Ochrony Środowiska pisma o
wyłączenie z systemu odbioru odpadów zielonych z terenów wiejskich a także
zaproszenia na spotkanie z radnymi przedstawicieli władz rządowych.
Głos zabrał Pan Waldemar Dabiński, który prosił władze o zapewnienie, że sprawa ta
zostanie załatwiona pozytywnie.
- Kolejne pismo jakie wpłynęło było od Sołtysa Starych Zawad, dotyczące zebrania
wiejskiego.
- Wniosek od Radnego Powiatowego Pan Ryszarda Dziury dot. poprawy jakości
utrwalania dźwięku i obrazu.
Przewodniczący zwrócił się do sołtysów i poinformował ich, że zostały wysłane do nich
uchwały dotyczące określenia wysokości diet. Uchwała ta została poprawkowo przyjęta
na sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Lidii
Żurowskiej. Poinformowała ona, że w dniu 9 września obradowała komisja zgodnie z
przyjętym planem obrad. Zajęła się analizą z wykonania budżetu za 1 półrocze, a także
dotacjom przyznanym organizacją pozarządowym z budżetu Gminy. Obecna na spotkaniu
Pani Skarbnik – Ilona Starzyńska odpowiadała na wszelkie pytania. Członkowie komisji
nie wnieśli uwag do powyższych.
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Kolejną osobą, która zabrała głos była Magdalena Trzmiel – Wieteska – Przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej. Poinformowała, że posiedzenie odbyło się 23 września.
Komisja zajęła się analizą z wykonania budżetu za 1 półrocze. W spotkaniu uczestniczyły
Pani Magdalena Kolasa – dyrektor CUW oraz Pani Agnieszka Gryzek – Dyrektor CKiKF w
Jedlińsku.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rolnictwa Pan Robert Rędzia poinformował, że
komisja obradowała 22 września. Głównym jej tematem były rozmowy o oświetleniu,
które ma być wymieniane w przyszłym roku a także odpady komunalne, na które brakuje
środków.
Pan Wojciech Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Finansów powiedział, że komisja
obradowała 24 września. Zajęła się tematem zmian w budżecie na rok 2020 oraz WPF na
lata 2020-2026. Oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil Dziewierz przekazał informacje na temat swojej
działalności międzysesyjnej dotyczyła ona:
 Wodociągów Płasków – Wielogóra, Mokrosęk – Jedlanka. Termin realizacji to 16
październik jednak jak twierdzi prace mogą zostać zakończone wcześniej.
 Spotkanie z podwykonawcami inwestycji PKP odnośnie dróg, dojazdów i
bezpieczeństwa na tych drogach
 Zebranie wiejskie w Bierwcach, gdzie został poruszony temat służby zdrowia.
Wójt prosi, aby wszelkie uwagi zgłaszać na piśmie do Pani Dyrektor – Alicji
Majcher,
Wójt Kamil Dziewierz poinformował zebranych sołtysów, aby sami z mieszkańcami
decydowali na jaki cel maja być wydatkowane pieniądze z funduszu sołeckiego.
Ad 6A. Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały nr 1
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uzasadnienie ściśle ze sobą powiązanych
projektów 1 i 2, Panią Skarbnik - Ilonę Starzyńską.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie polegają na:
 Zwiększeniu środków budżetowych pochodzących z tarczy antykryzysowej.
Gmina otrzymała 1.346,393 zł w ramach wsparcia. Środki zostały wprowadzone
na nowe zadania inwestycyjne. 1.000000 zł zostało przekazane na wymianę
oświetlenia w Gminie Jedlińsk a pozostała kwota na budowę wodociągu GutówJankowice, ponieważ pieniądze jakie posiada Gmina przekazane są na opłacenie
faktur za odpady komunalne,
 Wprowadzeniu środków z Urzędu Marszałkowskiego 100 tys. zł przeznaczonych
na zakup samochodu dla OSP Wielogóra,
 Wprowadzeniu środków z Urzędu Wojewódzkiego 650 tys., które wsparło zadania
samorządowe USC, dowodów czy tez ewidencji ludności,
 Wprowadzeniu środków z Ministerstwa Edukacji w wysokości 44.727 zł na
stypendia dla uczniów z terenu Jedlińska,
 Zwrotu z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 160.351,66 zł.
str. 4

Wydatki
 Zwiększenie wydatków na sprzęt do utrwalania obrazu i dźwięku podczas sesji
Rady Gminy,
 Zadanie inwestycyjne zakup wyposażenia dla Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku
związane z kardiologią,
 Zwiększenie środków na obronę cywilną i ćwiczenia w Gminie,
 Naprawa pompy w Wierzchowinach,
 Zwiększenie środków na budowę drogi Kamińsk – Dąbrówka Nagórna.
Wójt odpowiedział na pytania dotyczące wymiany oświetlenia w Gminie. Będzie
wymienionych ok 2,5 tys. lamp. Będzie również wymiana oświetlenia na drodze krajowej
7 od granic Radomia do Jedlanki Kępin.
Szacunkowy czas zwrócenia się inwestycji to 3- 5 lat.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 głosami za 1 przeciw i 1 wstrzymującym
się Uchwała nr XXIII/63/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2020-2026 została przyjęta. Udział w głosowaniu przedstawiał się
następująco; Marcin Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (PRZECIW), Robert Rędzia (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Ewa Ofiara (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Dariusz Lipiński (ZA).
Ad 6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
W związku z wcześniejszym uzasadnieniem Pani Skarbnik oraz ścisłym
powiązaniem poprzedniego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
projekt nr 2 dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
W głosowaniu wzięło udział 15osób. 13 głosami za 1 przeciw i 1 wstrzymującym się
przyjęto projekt uchwały nr XXIII/64/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020
rok .
Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Maciej
Makulski (PRZECIW), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Barbara Kołodziejska
(ZA), Robert Rędzia (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska
(WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad.6C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad
projektem uchwał nr 3. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za uchwała nr XXIII/62/2020
została przyjęta .
Głosowanie przedstawiało się następująco: Waldemar Dabiński (ZA),Tomasz Plewiński
(ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Janusz Mazurek (ZA),
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Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Robert Rędzia (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad. 7. Przewodniczący – Łukasz Kurek przeszedł do przedostatniego punktu porządku
obrad czyli „sprawy różne”.
Rany Robert Rędzia przekazał, że mieszkańcy nie wiedzą kiedy otrzymają pieniądze za
grunty które zostały zajęte przez PKP pod zabudowę. Pan Rędzia poprosił o przekazanie
informacji na ten temat. Do tego tematu dołączył Radny Waldemar Dabiński, który
posiada informacje od mieszkańców o ingerencji w tereny prywatne bez uzgodnienia.
Podczas rozmów przybyła Radna Powiatowa Teodozja Bień.
Sołtys Jedlińska Pani Izabela Wieczorek powiedziała o skargach na ośrodek zdrowia,
problemie źle działającej centrali telefonicznej oraz wyjaśniła w jaki sposób pracuje
ośrodek zdrowia w Jedlińsku.
Odpady komunalne oraz kontrola segregacji to był kolejny temat jaki podjęła Pani
sołtys. W odpowiedzi Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk poinformował, że
dotychczasowe kontrole segregacji odpadów przez mieszkańców mają cel edukacyjny.
Sołtys Ludwikowa Pani Monika Szczęsna również nawiązała do tematu odpadów, jednak
chodzi w tym przypadku o folie przemysłowe. W odpowiedzi Pan Rędzia powiedział, że
nie ma możliwości, aby takie odpady były odbierane przez Gminę. Mieszkańcy, którzy
chcą oddawać takie odpady powinni podpisać umowę z firmą, która odbiera odpady
przemysłowe.
Radna Magdalena Trzmiel –Wieteska pyta władze o to, kto decydował o utwardzeniu
dróg destruktem w Jedlance. Na to pytanie odpowiedział Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil
Dziewierz. Poinformował, że sam o tym decydował na podstawie stanu dróg, po
rozmowach z radnymi. Utwardzonych zostanie 13 krótkich odcinków dróg gminnych.
Pani Radna Patrycja Bartula – Jakubowska zgłosiła problem brzydkiego zapachu w
Jedlińsku. Pan Waldemar Dabiński Dołączył się do dyskusji na ten temat twierdząc ze
zapach ten również wyczuwalny jest w Piasecznie. Pani Patrycja pytała również o kładkę
łączącą Jedlińsk i Wsolę.
Pani Sołtys Anna Broda zwróciła się do sekretarza z pytaniem czy zostały już podjęte
jakieś kroki w sprawie rowu w Lesie. W odpowiedzi Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk
poinformował, że zostało wystosowane pismo do Lasów Państwowych i że czeka na
odpowiedź.
Radna Broda prosi o dołożenie kursu porannego Agatki ponieważ dochodzi do sytuacji,
że ludzie nie zostają zabierani z przystanku. W autobusie pomimo obowiązującego
reżimu sanitarnego panuje tłok.
Pan Sołtys Piotr Potrzebowski poruszył temat oświetlenia, zebrań wiejskich na których
chciałby widzieć kogoś z Urzędu, a także o jednym odcinku drogi, który do tej pory nie
został zrobiony.
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Radny Zbigniew Dobosz zwrócił się do Wójta Pana Kamila Dziewierza w sprawie pisma
które wystosował odnośnie drogi na wiadukcie w stronę Ludwikowa. Poruszył także
temat odprowadzenia wody z drogi w stronę Ludwikowa.
Pani Radna Ewa Ofiara podziękowała Wójtowi za przepust w Kruszynie oraz prosi o
dwa znaki drogowe. Jeden przed przejazdem kolejowym drugi ostrzegawczy przy
posesji 124 w Bierwce.
Radny Waldemar Dabiński prosi o informowanie radnych o inwestycjach, kruszywo w
miejscowości Piaseczno, Lisów a także przejście dla pieszych przy obwodnicy Jedlińska
w stronę Piaseczna.
Radna Pani Lidia Żurowska zwróciła się do Radnej Powiatowej Teodozji Bień. Mówiła o
wątpliwościach mieszkańców Piastowa w sprawie budowanej drogi, o tym, że ziemia
która została wywieziona jest lepszej jakości od tej która zostaje przywieziona.
Kolejnym tematem jaki podjęła Pani Lidia jest oświetlenie na wysokości lotniska. Prosi o
rozwiązanie sprawy, ponieważ w tym miejscu jest ciemno i niebezpiecznie szczególnie
dla dzieci.
Radna Teodozja Bień odniosła się do zadanych pytań a także wypowiedziała się na
temat budowanych dróg i ich gwarancji. Nowo powstałe drogi to: Bierwce –Łukawa,
Gutów- Jankowice, Wsola –Gulin.
Podziękowała Wójtowi Panu Kamilowi Dziewierzowi oraz Radnym i Sołtysom za
współprace.
Radny Marcin Drewnowski podziękował Pani Teodozji Bień za poparcie budowy
parkingu przy szkole w Wierzchowinach.

Ad 8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 11.00 zamknął obrady
XXIII sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
Protokołowała
Marta Feruś
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